
Smluvní strany:  

 

Bi Esse Cz s.r.o.   se sídlem Koterovská č.p. 601/192, 326 00 Plzeň  

IČ 252 32 703 

DIČ CZ252 32 703 

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni odd. C, vložce 11159 

číslo účtu: 2102739665/2700 

zastoupená Janou Kocziszkou 

jako prodávající, na straně jedné (dále jen „prodávající“)  

a 

 

firma:  

sídlo:  

IČ:  

DIČ:  

zastoupená……………………. 

jako kupující, na straně druhé (dále jen „kupující“) 

 

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento  

 

Dodatek č. 1 k rámcové kupní smlouvě ze dne 3.2.2020  pro internetový 

obchod 

 

I. 

Tímto dodatkem č. 1 se doplňuje rámcová kupní smlouva uzavřená mezi smluvními stranami, jež 

zůstává v plném znění v platnosti a smluvní strany si dodatkem sjednávají práva a povinnosti vztahující 

se výlučně k jednotlivým kupním smlouvám uzavřeným mezi prodávajícím a kupujícím při jeho 

podnikatelské činnosti prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaném na 

webové adrese: https://eshop.biesse.cz Podmínky obsažené v tomto dodatku se vztahují na všechny 

kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím výše uvedeného 

internetového obchodu.  

 

Registrace do internetového obchodu a její podmínky 

1. Na základě uzavřeného dodatku k Rámcové kupní smlouvě a vyplnění formuláře „ Seznam 

oprávněných osob pro B2B portál“ je prodávající oprávněn vydat kupujícímu přístupové jméno 

a heslo do internetového obchodu. 

 

https://eshop.biesse.czp/


2. Registrací a získáním přístupového jména a hesla se kupující stává Administrátorem, který má 

nejvyšší přístupová práva a tento nemůže být nikdy zrušen ostatními uživateli (ostatními 

kupujícími). Administrátor nemá oprávnění vytvořit dalšího administrátora, ale může mazat 

přístup pro ostatní oprávněné osoby, jež určil ve výše citovaném Seznamu oprávněných osob. 

Kupující je povinen s přístupovým jménem a heslem do internetového obchodu nakládat tak, 

aby nemohlo být žádným způsobem zneužito třetí osobou. Kupující je především povinen 

chránit přístupové údaje před jejich ztrátou, vyzrazením, odcizením nebo zneužitím. Pokud 

k tomu dojde, je kupující povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit prodávajícímu. Kupující 

se rovněž zavazuje, že neumožní využívání e-shopu přes své přístupové údaje třetím osobám. 

Kupující odpovídá za škodu, která prodávajícímu vznikne porušením těchto povinností. 

Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití přístupového jména nebo hesla 

třetí osobou anebo za neoprávněné využívání internetového obchodu přes přístupové údaje 

kupujícího třetí osobou.  

Smluvní strany sjednávají a výslovně potvrzují, že veškeré objednávky učiněné přes přístupové 

údaje vydané kupujícímu se považují za objednávky kupujícího. Kupující není oprávněn se 

dovolávat vůči prodávajícímu zneužití přístupových údajů či překročení pravomocí svých 

zástupců stanovených v seznamu administrátora, resp. těchto svých práv se vzdává.   

 Změna či zrušení registrace 

Prodávající je oprávněn registraci k nákupu prostřednictvím internetového obchodu včetně 

přístupového jména a hesla kdykoli bez uvedení důvodu zrušit.  

V případě, že kupující ukončí nebo přeruší svoji podnikatelskou činnost, je povinen na tuto 

skutečnost bez zbytečného odkladu upozornit prodávajícího.  

Kupující je povinen veškeré změny oprávněných osob pro B2B portál, provádět písemně 

prostřednictvím změn v seznamu oprávněných osob, přičemž všechny nové registrace musí být 

schváleny obchodníkem prodávajícího.  

 

Objednávka, kupní smlouva 

Kupující je na základě přístupového jména a hesla oprávněn objednávat zboží, které nabízí 

prodávající na internetové adrese http://eshop.biesse.cz (dále jen též „internetový obchod“)  

Objednávka učiněná prostřednictvím aplikace internetového obchodu prodávajícího je 

závazným právním jednáním kupujícího. Prodávající není povinen objednávku akceptovat. 

Prodávající po doručení objednávky odešle kupujícímu e-mailem potvrzení o jejím doručení 

(potvrzení o doručení objednávky není vlastní akceptací objednávky).  

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající potvrdí kupujícímu e mailem přijetí 

objednávky (akceptace objednávky) nebo vlastním dodáním zboží. Nepotvrdí-li akceptací 

prodávající objednávku ve lhůtě do 3. pracovních dnů od přijetí objednávky, považuje se 

objednávka za odmítnutou. 

Smluvní strany výslovně sjednávají, že prodávající může přijmout objednávku tak, že zboží 

kupujícímu ve lhůtě 3. pracovních dnů od obdržení objednávky dodá, čímž dojde k uzavření 

kupní smlouvy. Kupující je povinen v takovém případě zboží převzít. 

http://eshop.biesse.cz/


Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku, pokud je kupující v prodlení s úhradou kupní 

ceny za předchozí dodávky zboží. Dále má prodávající právo v případě opakovaného prodlení 

s úhradou kupní ceny pozastavit veškeré dodávky zboží kupujícímu, a to až do doby vyrovnání 

veškerých závazků kupujícího vůči prodávajícímu.  

 

 

 

Cena  

Kupující je povinen uhradit za zboží kupní cenu dle ceníku internetového obchodu na 

internetové adrese https://eshop.biesse.cz  platného ke dni doručení objednávky 

prodávajícímu. Ceny zboží jsou uvedeny jako jednotkové a zahrnují ceny nevratných obalů. 

Cena zboží bude navýšena o recyklační poplatek podle zákona 352/20058 Sb. Vyhlášky ze dne 

5.září 2005 o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady. Ke kupní ceně je účtována DPH 

v zákonné výši.  

Kupující je povinen uhradit vratné obaly za cenu dle „Podmínek pro hospodaření s 

transportními obaly (bubny, bedny a palety)“, uvedených na internetové adrese  

http://www.biesse.cz/o-firme/ke-stazeni/, ke dni doručení objednávky prodávajícímu. 

V případě, že si kupující s prodávajícím domluví jiné podmínky, musí to být uvedeno písemně 

a výslovně  v jednotlivé dílčí kupní smlouvě.                                

Úhrada kupní ceny objednaného zboží je realizována platbou v hotovosti při převzetí zboží 

nebo bankovním převodem na základě daňového dokladu (faktury).  V případě platby 

bankovním převodem se za den zaplacení rozumí den, kdy byla kupní cena v plné výši připsána 

na účet prodávajícího. Není-li výslovně stranami sjednáno jinak, řídí se splatnost faktury dle 

platných  Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího. 

Dodání a převzetí zboží 

Místem dodání jsou jednotlivá místa dohodnutá mezi prodávajícím a kupujícím v jednotlivých 

dílčích kupních smlouvách, přičemž místo dodání musí být určeno v rámci pravidelné 

rozvozové sítě prodávajícího, která je detailně specifikována na internetových stránkách 

prodávajícího https://eshop.biesse.cz . 

Dodání zboží do místa dodání nacházejícího se mimo pravidelnou rozvozovou síť musí být mezi 

prodávajícím a kupujícím výslovně dohodnuto, včetně způsobu dopravy. 

Dodání zboží se při dodávkách na dohodnutá místa řídí dodací podmínkou DAP podle pravidel 

INCOTERMS 2020. Pokud kupující odebírá zboží osobně v provozovnách prodávajícího, platí 

podmínka EXW podle pravidel INCOTERMS 2020. Kupující a prodávající se mohou v případě 

potřeby dohodnout i na jiné dodací podmínce.  

Kupující je povinen při převzetí zboží provést důkladnou prohlídku zboží včetně jeho množství, 

a to sám nebo prostřednictvím osoby oprávněné za něj jednat a potvrdit převzetí zboží 

v předávacím protokolu, který může mít i formu dodacího listu. Vady zjistitelné při prohlídce je 

povinen uplatnit bez zbytečného odkladu, tj. tyto výslovně v předávacím protokolu (dodacím 

listu) uvést. V případě, že dodané množství bude vykazovat množstevní vadu a kupující bude 

https://eshop.biesse.cz/
http://www.biesse.cz/o-firme/ke-stazeni/
https://eshop.biesse.cz/


uplatňovat nárok na dodání chybějícího zboží, dodá prodávající chybějící zboží v nejkratší 

možné lhůtě. 

 

Vlastnické právo, nebezpečí škody na zboží  

Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího zaplacením kupní ceny zboží.  

Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dodáním zboží. 

 

Ostatní ujednání 

Kupující může prohlížet a nakupovat zboží nabízené v internetovém obchodě, popřípadě 

nahlížet do historie svých transakcí (objednávek) včetně daňových dokladů. 

Veškerý obsah internetového obchodu je chráněn autorským zákonem a dalšími právními 

předpisy. Jakékoli neoprávněné užívání těchto informací, včetně šíření a kopírování je bez 

předchozího souhlasu prodávajícího zakázáno. Kupující s těmito podmínkami bez výhrady 

souhlasí a zavazuje se je dodržovat, přičemž je srozuměn s tím, že v případě porušení těchto 

podmínek vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody a další nároky dle 

příslušných právních předpisů. 

 

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 k Rámcové kupní smlouvě nabývá platnosti a 

účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.  

Na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.  

 

V Plzni dne  

 

Prodávající:       Kupující:  

 

 

Znění dodatku je též  veřejně přístupné na internetové adrese  

https://eshop.biesse.cz/export/dodatek_B2B_biesse.pdf 

 

https://eshop.biesse.cz/export/dodatek_B2B_biesse.pdf

